
RADYASYON ONKOLOJİSİNDE YENİLİKLER



RADYASYON ONKOLOJİSİ

TANIM: İyonizan
radyasyonun terapatik
uygulanmasında özel 
uzmanlığı kapsayan, 
kanser ve diğer 
hastalıkların, 
nedeni,önlenmesi ve 
tedavisi ile ilgili bilginin 
üretilmesi, korunması ve 
yayılmasıyla ilgilenen bir 
tıbbi displindir. 

Perez Brady S Principles And Practice Of Radiation Oncology



-Kasım 1895, Wilhelm Conrad Rontgen’in

laboratuvarında yeni bir ışını buluşu.



-Mart 1896, 

Henry 

Becquarel’in

uranyum 

tuzlarından 

yayılan doğal 

radyoaktiviteyi 

buluşu.



-Tıpta ilk 

kullanımı 

anatomist Albert 

Köllicer’in

ellerinin 

röntgeninin 

çekilmesi.





Radyasyon nedir?

Bir ortamda elektromagnetik dalga 

veya parçacık şeklinde hareket eden 

enerji



Non iyonizan radyasyon: ısı

iyonizan radyasyon: DNA hasarı



İyonizan (iyonlaştırıcı)  radyasyon

Atomu iyonlaştırarak ( genellikle elektron 
kopararak ) yapısının bozulmasına sebep 
olan radyasyon 

Türleri.

Parçacık radyasyon: tümü

Elektromagnetik radyasyon:  X ve  Gamma 
ışınları



Kanser 

dokudan daha 

hızlı çoğalır. 

RT de hedef  

ise DNA dır. 

hücreleri normal 



Rayoterapinin amacı

Tanımlanan tümör volümüne kesin 

olarak ölçülen radyasyon dozunu  

verirken, çevre sağlıklı dokuya  en az 

zarar vererek, karşılığında tümör 

eradikasyonunu, yüksek yaşam kalitesi 

ve sağ kalımın uzamasını  sağlamaktır.



RT’NİN AMACI

Yerel ve bölgesel hastalığı yok etmek

Şifa sağlamak

Sağ kalımı uzatmak



• Kanser biyolojisinin temel prensiplerinin araştırılması

• Normal ve  maliğn dokularla radyasyon etkileşiminin 

biyolojisi 

• Terapatik radyasyonun fiziksel temelleri 

RADYASYON ONKOLOĞUNUN İLGİ ALANI



• Tüm kanser olgularının %60-70’i RT’ye

ihtiyaç duyar. 

• Primer - Definitif

• Palyatif - Semptomatik



RADYASYON ONKOLOJİSİ  EKİBİ

RADYASYON ONKOLOĞU

RADYASYON FİZİKÇİSİ

DOZİMETRİST

RT TEKNİSYENİ –RADYOTERAPİST

RT HEMŞİRESİ 





Radyasyon onkoloğu, bir cerrahın onkoloji 

hastasını ele alması gibi geniş bir sorumluluk 

alır:   hastayı muayene eder,patoloji raporlarını 

inceler

klinik değerlendirme sonucunda tedavi planını 

düşünür ve refere eden doktor ve hastaya 

açıklar.

Teşhis ve önerilen tedavi konusunda bağımsız fikir 

sahibi olur, multidsipliner düşünceye açık olur

Tedavi boyunca çeşitli ilaçlar önerir ve uygular



RT de denge  çok önemlidir



Radyoterapi

BrakiterapiTeleterapi



TELETERAPİ ÜNİTELERİ 

GAMA IŞINI ( RADYOAKTİF 

KAYNAK TABANLI)  
X- ışını  Partiküler

ışın  



RAD ONKOLOJİSİNDE YENİLİKLER:

1-Tm biyolojisi ve radyobiyolojideki yeni 

bilinenler

2-Görüntüleme teknolojisindeki yenilikler

3-Tedavi cihazlarına ilişkin yenilikler



RADYOBİYOLOJİDEKİ YENİLİKLER-1

Akselere tedavi: Kısalmış toplam tedavi zamanı 

Hızlı prolifere olan tm’lerde repopülasyonu

azaltmak amaçlı 

Hiperfaksiyone: Fraksiyon dozunun azaltıp 

günlük fraksiyon dozunun artırarak total tedavi 

süresi, total dozu artırmak ve geç reaksiyonu 

azaltmak amaçlı 

Hipofraksiyone: Yüksek fraksiyon dozu ile 7-8 

haftalık tedavileri 2-3 haftada tamamlamak 

amaçlanır



RADYOBİYOLOJİDEKİ YENİLİKLER-2

Kemoradyoterapi Uygulamaları:

Kemoterapatiklerin eş zamanlı veya 

ardışık olarak RT ile birlikte 

kullanılmasıyla sinerjik etki elde edilir. 

Baş-boyun SCC, akciğer, rektum, beyin ve 

meme tm’lerinde kullanılır



SİMÜLASYON

Konvansiyonel X-ray cihazları

3D CT-MR

4D CT-MR temelli cihazlar



Görüntüleme teknolojisindeki 

gelişmeler: 

Tm daha net sınırlarla belirlenmekte, 

daha dar alanlara daha yüksek doz 

verilirken sağlam dokular maksimum 

oranda korunmaktadır.



simülasyon



Yeni görüntüleme ve simülasyon 

teknikleriyle BEV  kavramı gelişmiştir:

Tedavi eden; radyasyon demeti 

boyunca tedavi volümünü gözlüyor 

anlamını ifade etmektedir. 



Linac-Trilogy tedavi cihazı





PLANLAMA

2 boyutlu-konvansiyonel 

3 boyutlu-konformal

4 boyutlu tedavi

IMRT, IGRT, Arc tedavileri, solunum 

ayarlı RT, Cyber-knife







tomoterapi





3D PLANLAMA (KONFORMAL PLANLAMA)

Planlamada CT, MR, PET-CT gibi 

kesitsel radyolojik görüntüler 

kullanılarak;

 tm’ün ve korunacak sağlam dokuların 

3 boyutlu olarak görüntülenip tedavi 

planlamasında bu görüntülerin 

rekonstrükte edilerek kullanılması



Lokal ileri evrede RT teknik  



TEDAVİ CİHAZLARINDAKİ GELİŞİM

Düşük voltaj tedavi cihazları (80-120 kV)

Orta voltaj tedavi cihazları (120-400 Kv X-

ray, Cs-137)

Derin tedavi cihazları 

Megavoltaj enerjiler

Co-60, lineer akseleratör



konturlama



YENİ CİHAZLARLA 

Robotik görüntüleme

Otomatik hasta konumlandırma

Hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik 

olarak senkronize etme özellikleri 

vardır



YENİ CİHAZLAR

Daha yüksek doz hızına çıkabilmekte

Daha yüksek dozları çok kısa sürelerde 

verebilmektedir.

Dolayısıyla, seans sayı ve süresi 

azalarak tedavi konforu artmaktadır.



Nokta atışı yapabilme ve tm’ü takip 

edebilme özellikleri,

Tedavi öncesi ve tedavi esnasında 

görüntüler alarak tm’ün yer 

değişimlerinde de target’i doğru 

olarak ışınlamaktadırlar.



Solunum takip sistemleri sayesinde 

akciğer, meme, prostat Ca

tedavilerinde önemli farklar 

oluşmuştur. 

Radyocerrahi (SRS) bazı tm’lerde

cerrahiye alternatif olarak 

kullanılabilir:

Beyin, akustik nörinom, akciğer, prostat 

vb. 



 IMRT: Bu teknikte ışın alanı içinde küçük 

adacıklar oluşturularak ışının yoğunluğu 

ayarlanır ve tm dokusunun üzerine yüksek 

yoğunluklu ışın gönderilir.

 IGRT: IMRT tekniğiyle yapılan tedavinin 

teknik ve alanının doğrulanmasını sağlayan 

(görüntü klavuzluğunda) bir yöntemdir.



IMRT PLANLAMA



 VMAT (Volümetrik Arc Tedavi): 

Rotasyonel IMRT tekniğidir. Linak hasta 

etrafında dönerek ışınlama yapar. Bu 

sırada MLC’ler harerket eder. Işınlama 

süresince doz hızı değişir. 



SRS-SBRT

Küçük tm’lere yüksek miktarda dozun 

noktasal olarak tek seferde ya da 

birkaç seansta verilmesi. Cerrahiye 

alternatif bir tedavidir. 

Beyin tm’leri, metastatik tm’ler, akustik 

nörinom, AVM-kavernomlar, akciğer-prostat ca vb



Stereotaktik (nokta atışlı) tedaviler:

Hastanın hastanede kalış süresi 

kısalmakta ve maliyetler 

azalmaktadır.

8 haftalık tedavi 5 günde 

yapılabilmektedir.

Hastanın cihaz altında kalış süresi 

kısalmaktadır.

Hasta konforu artmaktadır.



TEDAVİ

MANİPÜLATÖRÜ

XCHANGE

KOLİMATÖR

MASASI

TEDAVİ

MASASI

GÖRÜNTÜ

DEDEKTÖRLERİ

CYBERKNİFE ROBOTİK

RADYOCERRAHİ SİSTEMİ BİLEŞENLERİ

LINAC

X-IŞIN TÜPÜ



IORT

Ameliyatla tm’ün çıkarılmasının ardından 
geride kalan olası tm’ün ameliyathane 
şartlarında tek defada yüksek dozla 
ışınlanmasıdır. 

Bu amaçla elektron ve foton üreten cihazlar 
mevcuttur. 

Biz kliniğimizde elektron üreten cihazla bu 
tedaviyi yapabilmekteyiz. 





PARÇACIK IŞINLAMASI

Nötronlar:

Oksijene daha az ihtiyaç duyarlar. 

Hücre siklusuna daha az 

bağımlıdırlar. 

RBE

OER

LET      radyasyonlardır  



Parçacık radyasyonu



Protonlar:

Daha iyi doz lokalizasyonu

Saçılma sınırlı

Doz inişi keskindir

Normal doku dozunu minimuma 

indirir

Koroidal melanomlar, pitüiter tm’ler, 

kordomalar, AVM’ler



HİPERTERMİ-1
Hücresel solunumda hasar

Nükleik asit ve protein sentezi bozulması

Hücre membran permeabilitesinin
bozulması

RT ile birlikte veya yalnız başına 
kullanılabilir



HİPERTERMİ-2

 RT ile sinejik etkilidir

 RT, hiperterminin neden olduğu subletal hasarın 
onarılmasını inhibe ederek hücreyi ölüme götürür.

 Ayrıca RT’ye dirençli olan hücre siklüsunu S fazında 
etkilidir.

 42-45 derece arası lokal veya sistemik olarak 
kullanılır.



Brakiterapi

intrakaviter

interstisyel

Yüzey mold
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TEŞEKKÜRLER


